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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 109/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím

Vážený pane
Na Vaši žádost zaslanou dne 27. 8. 2018 do datové schránky statutárního města Liberec Vám
sdělujeme následující:
Ve věci objednávek zadávaných v letech 2016 – 2018 panu Ing. Michalu Vereščákovi byli
osloveny odbory, které s panem Ing. Vereščákem ve výše uvedeném období spolupracovali.
Jedná se konkrétně o odbor majetkové správy a odbor správy veřejného majetku.
Přikládáme vyjádření vedoucích těchto odborů:
Odbor majetkové správy
V reakci na obdrženou žádost uvádíme, že odbor majetkové správy eviduje 1 vystavenou
objednávku na Ing. Michala Vereščáka, přičemž došlo k oslovení dvou potencionálních
dodavatelů, a to Ing. Michala Vereščáka a společnosti REGIOPLAN, s.r.o. Společnost
REGIOPLAN s.r.o. však z důvodu značné vytíženosti nepodala cenovou nabídku.

Pan Ing. Michal Vereščák byl zhledán osobou kompetentní v oblasti získávání dotací a zároveň
jako osoba znalá interních předpisů města Spolupráce v dané oblasti znamenala splnění
podmínek poskytovatele dotace a zároveň podmínek směrnice Rady města č. 10.
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Odbor správy veřejného majetku
Odbor správy veřejného majetku před přípravou dotačních akcí v rámci dotačních programů
vztahujících se k bezpečné dopravě provedl monitoring cen spojený s poptávkovým řízením
vztahujících se ke zpracování dotačních žádostí, studií proveditelnosti, CBA a následné
zajištění dotačního managementu při realizaci dotačních akcí.
Oslovené byly následující subjekty:
Ing. Michal Vereščák
AQE advisors, a.s.
PROCESSIO s.r.o.
Cenové nabídky výše uvedených posíláme v příloze. Rozhodujícím kritériem byla cena
nakupované služby.

S pozdravem

Ing. Zbyněk Karban
Vedoucí odboru ekonomiky
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